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Este percurso de aprendizagem do Azure foi projetado para engenheiros 
de backup e recuperação de desastres responsáveis por sistemas que 
podem restaurar cargas de trabalho de tecnologia após uma falha. 
Isso requer uma compreensão dos princípios de continuidade dos 
negócios e de gerenciamento de incidentes, bem como tecnologias de 
armazenamento e backup. Eles podem ser necessários para analisar os 
requisitos de negócios, criar arquiteturas de solução de backup, fornecer 
testes e relatórios de sistemas de backup e entender todos os padrões 
relevantes ou requisitos de conformidade para o gerenciamento de dados.

Você começará com uma introdução aos serviços de backup e recuperação 
de desastres do Azure. Saiba por que o backup gerenciado centralmente 

para dados locais e na nuvem é melhor para reduzir a carga de 
gerenciamento e os custos de uma infraestrutura BDR, otimizando a 
velocidade e a confiabilidade das operações de backup e recuperação 
de dados. 

Em seguida, aprofunde-se na arquitetura de backup do Azure, aprenda 
a projetar sua solução de backup e recuperação, e configure, implante e 
solucione os problemas da sua solução BDR. Vá no seu ritmo e continue 
explorando o Azure com oportunidades contínuas de aprendizado que 
variam entre atualizações do blog, vídeos e eventos para se conectar às 
comunidades técnicas. 



Introdução a soluções de backup 
e recuperação de desastre  

Arquitetura de backup 
e recuperação de desastre  

Implementar e configurar o backup 
e a recuperação de desastre  

Continuar a aprendizagem  
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Garantir a continuidade dos negócios protegendo 
seus dados, mantendo aplicativos de negócios 
e cargas de trabalho em execução durante 
interrupções e restaurando dados perdidos é 
fundamental para o gerenciamento de dados. 
Nesta seção, você aprenderá como o Azure 
permite o backup e a recuperação de desastre. 

Introdução a soluções 
de backup e recuperação 
de desastres 
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Minimizar a interrupção dos negócios 
com backup e recuperação de desastre no Azure 

O valor comercial do Azure Site Recovery 
e do Backup do Azure

Introdução ao Backup do Azure

Proteção contra ransomware 
com o Backup do Azure 

Saiba como o Azure habilita o BCDR por meio 
do Backup do Azure e do Azure Site Recovery, 
permitindo que você se recupere rapidamente de 
falhas catastróficas do aplicativo e restaure seus 
dados.

Leia este whitepaper do IDC para descobrir 
o ROI (retorno sobre o investimento) 
decorrente do uso do Azure Site Recovery e 
do Backup do Azure.

Este módulo descreve os recursos do Backup 
do Azure e mostra como avaliar se o Backup 
do Azure é adequado para suas necessidades. 

O Backup do Azure fornece três funções 
internas para controlar as operações de 
gerenciamento de backup: 
o Colaborador de Backup, o Operador de 
Backup e o Leitor de Backup. 

VÍDEO18MIN

30MIN

31MIN

27MIN

WHITEPAPER

Introdução a soluções de backup 
e recuperação de desastre

VÍDEO

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL
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https://www.youtube.com/watch?v=Tkhj06dqvzY?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/the-business-value-of-azure-site-recovery-and-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/intro-to-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Help-protect-from-ransomware-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://www.youtube.com/watch?v=Tkhj06dqvzY?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/the-business-value-of-azure-site-recovery-and-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Help-protect-from-ransomware-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/intro-to-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Fazer o backup e restaurar o seu 
banco de dados SQL do Azure

Saiba como configurar o backup e a retenção 
de um banco de dados SQL do Azure e como 
restaurar um banco de dados SQL do Azure.

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

41MIN

Fazer backup e restaurar compartilhamentos 
de arquivos do Azure 

Este artigo explica como fazer backup de 
compartilhamentos de arquivos do Azure 
no portal do Azure. Você aprenderá a criar 
um cofre dos Serviços de Recuperação e 
configurar o backup do cofre e do painel de 
compartilhamento de arquivo. 

8MIN ARTIGO

Proteger sua infraestrutura local 
contra desastres com o Azure Site Recovery

Neste módulo, você identificará as funcionalidades 
de proteção do Azure Site Recovery para 
infraestrutura local. 

33MIN APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

Introdução a soluções de backup 
e recuperação de desastre

Proteger suas máquinas virtuais 
usando o Backup do Azure

Neste módulo, você vai identificar os cenários para 
os quais o Backup do Azure fornece funcionalidades 
de backup e restauração e como fazer backup de 
uma máquina virtual do Azure e restaurá-la. 

35MIN APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/backup-restore-azure-sql/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/backup-restore-azure-sql/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-afs?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-afs?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-virtual-machines-with-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-virtual-machines-with-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Executar backups e restaurações 
para cargas de trabalho SAP no Azure 

Proteger sua infraestrutura do Azure 
com o Azure Site Recovery 

Este módulo explora o backup e a restauração de 
máquinas virtuais do Azure e examina as etapas e 
considerações importantes envolvidas no backup e 
na restauração de cargas de trabalho SAP no Azure. 

Saiba como fornecer recuperação de desastre 
para sua infraestrutura do Azure gerenciando e 
orquestrando replicação, failover e failback de 
máquinas virtuais do Azure com o Azure Site 
Recovery. 

64MIN

59MIN

Implementar a recuperação de desastre para 
cargas de trabalho SAP no Azure

Visão geral do Backup de Disco do Azure

Backup de Blobs do Azure

Explore o suporte à recuperação de desastre do 
Azure para cargas de trabalho SAP, incluindo 
implantações em uma ou várias regiões do Azure, 
implantação de aplicativo SAP NetWeaver de várias 
camadas no Azure e serviços do Azure, como Active 
Directory e DNS. 

O Backup de Disco do Azure é uma solução de backup 
nativa baseada em nuvem que protege seus dados em 
discos gerenciados. Conheça os principais benefícios e 
como funciona o processo de restauração. 

Obtenha uma visão geral do backup operacional 
para Blobs do Azure que protege seus blobs de 
blocos contra perda de dados e integra-se à Central 
de Backup para controlar, monitorar, operar e 
analisar backups em escala. 

74MIN

7MIN

5MIN

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

ARTIGO

ARTIGO

Introdução a soluções de backup 
e recuperação de desastre
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/perform-backups-restores/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-infrastructure-with-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-disaster-recovery-for-sap-workloads-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/disk-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/blob-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/perform-backups-restores/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-infrastructure-with-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-disaster-recovery-for-sap-workloads-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/disk-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/blob-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


 A próxima etapa na proteção dos seus dados e 
aplicativos é projetar sua solução de backup e 
recuperação de desastre. Nesta seção, você identificará 
os componentes de uma arquitetura de backup e 
recuperação do Azure e como projetar, testar e otimizar 
a solução. 

Arquitetura de backup e 
recuperação de desastre

Avaliar a tolerância a riscos Este artigo discute os riscos de negócios 
associados à transformação na nuvem e como 
determinar sua tolerância a riscos. 

Componentes e arquitetura do Backup do Azure Este artigo resume a arquitetura, os componentes 
e os processos do Backup do Azure para fazer 
backup de dados em vários cenários usando vários 
métodos. 

8MIN

15MIN

ARTIGO

ARTIGO
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https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/govern/policy-compliance/risk-tolerance?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/govern/policy-compliance/risk-tolerance?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Arquitetura de backup e 
recuperação de desastre
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Projetar uma solução para backup 
e recuperação de desastre

Projetar sua solução de recuperação 
de site no Azure

Arquitetura de recuperação de desastre 
do Azure para o Azure

Saiba como selecionar e projetar soluções 
de recuperação de desastre e de backup adequadas 
para cargas de trabalho do Azure.  

Neste módulo, você definirá seus requisitos de 
recuperação de site e selecionará sua solução 
de recuperação adequada. 

Este artigo descreve a arquitetura, os componentes 
e os processos usados ao implantar a recuperação 
de desastre para máquinas virtuais do Azure 
usando o serviço Azure Site Recovery.  

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

30MIN

44MIN

10MIN
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-solution-for-backup-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-your-site-recovery-solution-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/azure-to-azure-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-solution-for-backup-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-your-site-recovery-solution-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/azure-to-azure-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
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Otimizar os custos de seus backups com o Backup 
do Azure

Exame AZ-305: Designing Microsoft Azure 
Infrastructure Solutions

Exemplos de arquitetura de Backup do Azure

Veja como otimizar e economizar custos fazendo 
backup apenas de discos selecionados, usando 
diferentes armazenamentos para ambientes de 
desenvolvimento/teste e limpando fontes de dados 
inativas ou excluídas. 

Esse exame avalia sua capacidade de criar soluções 
de identidade, governança e monitoramento; 
elaborar soluções de armazenamento de dados; 
soluções de continuidade de negócios; e soluções 
de infraestrutura. 

Encontre diagramas de arquitetura e descrições 
de tecnologia para arquiteturas de referência, 
exemplos de arquiteturas de nuvem reais e 
ideias de soluções para cargas de trabalho 
comuns no Azure. 

ARQUITETURAS  
DE REFERÊNCIA

12MIN

17MIN

3

VÍDEO

CERTIFICAÇÃO

Arquitetura de backup e 
recuperação de desastre
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LIVRO ELETRÔNICOManual da Área de Trabalho Virtual do Azure: 
recuperação de desastre

Obtenha diretrizes passo a passo para criar uma 
estratégia de recuperação de desastre para 
seu ambiente de Área de Trabalho Virtual do 
Azure, permitir a continuidade dos negócios e 
encontrar recomendações para testar e otimizar 
sua implementação. 

https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Optimize-costs-of-your-backups-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-305?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/browse/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas?expanded=azure&products=azure-backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/browse/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas?expanded=azure&products=azure-backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Optimize-costs-of-your-backups-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-305?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/azure-virtual-desktop-handbook-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/azure-virtual-desktop-handbook-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Configurar backups de arquivos e pastas

Configurar backups da máquina virtual

Implantar a recuperação de desastre 
usando o VMware Site Recovery 
Manager e a Solução VMware no Azure

Aprenda a configurar e implementar políticas de 
backup e restauração que atendam às necessidades 
regulatórias de sua empresa. 

Após este módulo, você poderá implementar 
o backup e a restauração da máquina virtual e 
executar a recuperação site a site. 

Aprenda como configurar uma solução de 
recuperação de desastre do VMware local para 
fazer backup de uma nuvem privada na solução 
VMware no Azure. 

24MIN

36MIN

35MIN

55MINImplementar a Réplica do Hyper-V Conheça os cenários de Réplica do Hyper-V, 
os pré-requisitos para o uso dela e como 
implementar o Site Recovery em cenários locais. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

Depois de criar sua solução BCDR, é hora de configurar 
e implementar o backup e a restauração com suas 
políticas no seu ambiente. Nesta seção, você aprenderá 
a configurar o backup e a restauração de máquinas 
virtuais em cenários de nuvem, locais e híbridos.  

Implementar 
e configurar 
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-file-folder-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-virtual-machine-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/deploy-disaster-recovery-vmware-srm-azure-vmware-solution/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hyper-v-replica/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-virtual-machine-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/deploy-disaster-recovery-vmware-srm-azure-vmware-solution/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hyper-v-replica/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-file-folder-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Solucionar problemas de continuidade dos 
negócios com o Microsoft Azure

Relatar e otimizar 
seu ambiente de backup 

Exame AZ-104:  
Microsoft Azure Administrator

Este módulo abrange alguns dos problemas que 
você pode encontrar ao solucionar problemas de 
backup e recuperação do Azure e como reiniciar um 
backup com falha. 

Esta edição do Azure Unblogged se aprofunda 
nos relatórios sobre o status dos recursos 
do Backup do Azure e na otimização desses 
recursos e funcionalidades. 

Este exame mede sua capacidade de 
gerenciar identidades e governança do Azure; 
implementar e gerenciar armazenamento; 
implantar e gerenciar recursos de computação 
do Azure; configurar e gerenciar redes virtuais; 
e monitorar e manter recursos do Azure. 

33MIN

7MIN

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

VÍDEO

CERTIFICAÇÃO

65MINImplementar o backup e a recuperação híbridos 
com o IaaS do Windows Server

Este módulo descreve o Backup do Azure antes de mostrar 
como implementar os Cofres de Recuperação e as políticas 
de Backup do Azure. Em seguida, você aprenderá a 
implementar a recuperação das VMs de IaaS do Windows, 
a efetuar o backup e a restauração de cargas de trabalho 
locais e a gerenciar os backups de VM do Azure. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

Implementar 
e configurar
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/business-continuity/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/IT-Ops-Talk/Azure-Backup-Center-Report-on-and-Optimize-your-Backup-environment?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-104?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/business-continuity/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/IT-Ops-Talk/Azure-Backup-Center-Report-on-and-Optimize-your-Backup-environment?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-104?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hybrid-backup-recovery-windows-server-iaas/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hybrid-backup-recovery-windows-server-iaas/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Avaliação gratuita do Azure
Comece com US$ 200 de créditos Azure 
por 30 dias, serviços populares gratuitos 
por 12 meses e mais de 40 serviços que 
sempre serão gratuitos. 

Avaliação Treinamento

Microsoft Learn 
Descubra seu caminho e chegue às suas metas 
mais rapidamente. Obtenha as atualizações 
mais recentes relacionadas ao treinamento e à 
certificação. 

Aprenda ao vivo
O conteúdo do Microsoft Learn é apresentado ao vivo. Cada episódio revisa um 
módulo do Learn com especialistas convidados e P e R. 

Cursos de treinamento com instrutor
Prefere um ambiente de sala de aula com um 
instrutor? Procure no catálogo de treinamentos 
com instrutor e encontre parceiros de 
aprendizagem locais. 

Blogs Documentação Continue conectado

Continuar a aprendizagem Depois de concluir o percurso de 
aprendizagem Backup e recuperação de 
desastres do Azure, mantenha-se atualizado 
e conectado. 

CONTA GRATUITA DO AZURE APRENDIZAGEM INTERATIVA TREINAMENTO DE CURSOS

Blog do Microsoft Azure 
As notícias e anúncios mais recentes vindas 
diretamente das equipes de produto do Azure.

Blog de Gerenciamento 
e Governança do Azure  
Mantenha-se atualizado com notícias sobre 
governança e gerenciamento do Azure, 
atualizações, especialistas e oportunidades. 
BLOG

BLOG

Documentação do Azure
Saiba como criar e gerenciar infraestrutura 
e aplicativos poderosos usando os serviços 
de nuvem do Microsoft Azure. Obtenha 
documentação, código de exemplo, 
tutoriais e muito mais. 
ARTIGOS

Atualizações do Azure 
Permaneça informado sobre os 
recursos de produtos mais recentes. 
ROTEIRO

Comunidade do Azure 
Obtenha respostas para suas perguntas, 
inicie uma conversa ou participe de 
uma discussão em andamento. 
COMUNIDADE

EVENTOS

Eventos da Microsoft 
Eventos especiais e dias de treinamento 
virtual para ajudar a expandir seu 
conhecimento, aprender novas 
habilidades e estreitar a comunidade. 

Este documento é fornecido no “estado em que se encontra”. As informações e opiniões 
expressas neste documento, incluindo URLs e referências a outros sites da Internet, 
podem ser alteradas sem aviso prévio.  
© 2022 Microsoft. Todos os direitos reservados.
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